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Sir:

Applicant claims right of priority under the provisions of 35 USC § 1 19 based on
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zlozyi w Urz?dzie Patentowym RzeczypospolitejPolskiej dnia

27 marca 2003 r. podanie o udzielenie patentu na wynalazek pt. „Spos6b i uklad do

generacji i detekcji homodynowej."

Dot^czone do niniejszego zaswiadczenia opis wynalazku, zastrzezenia patentowe i rysunek

sq. wiern^ kopiq. dokumentow zlozonych przy podaniu w dniu 27 marca 2003 r.

Podanie ziozono za numerem P-359376

Warszawa, dnia 1 1 grudnia 2003 r.

ZASW1ADCZEN 1 IE

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Warszawa, Polska

z upowaznienia Prezesa

inz. Barbara Zabczi

Naczelnik
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Sposob i uklad do generacji i detekcji homodynowej

Przedmiotem wynalazku jest sposob i uklad do generacji i detekcji homodynowej,

stuz^cy do wytwarzania i odbioru sygnaiow mikrofalowych przy pomiarze chwilowego

5 potozenia i przemieszczenia ruchomych elementow, zwlaszcza do zespotow wirnikowych

maszyn wirnikowych podczas ich pracy w warunkach rzeczywistej eksploatacjL

Realizacja znanego sposobu wykorzystuje zasad? odbioru synchronicznego opisan^

w ksi^zce pt. "Microwave homodyne systems", RJ King, P. Peregrinius LTD, EEE London,

1978. Polega on na tym ze z jednego i tego samego generatora odbiera si? cz?sc mocy

10 odr?bnym torem mikrofalowym i w ukladzie detektora porownuje si? go z sygnalem

odebranym torem pomiarowym.

Znany uklad zawiera gniazdo z diod^ generacyjnq. Gunna wyjsciem swym pol^czone

: poprzez rami? kolinearne z magicznym T, a nast?pnie przez drugie ramie kolinearne

z gniazdem diody detekcyjnej. Do ramienia magnetycznego magicznego T dot^czona jest

15 antena mikrofalowa, a do ramienia elektrycznego magicznego T dol^czony jest tor

odniesienia.

Zarowno znany sposob jak i uklad uniemozliwia generowanie i detekcj?

homodynow^, w skrajnie uci^zliwych warunkach srodowiskowych, w ktorych temperatura

si?ga kilkuset stopni Celsjusza i cisnienia dynamiczne jako halas wibroakustyczny osi^ga

20 wartosc rz?du 160 dB. Ponadto ani znany sposob ani uklad nie umozliwia dozorowania

eksploatacyjnego w tych warunkach srodowiskowych.

Istotq, sposobu wedlug wynalazku jest to, ze dobiera si? rownowartosc dwoch drog

elektrycznych od ramienia bocznikuj^cego w trojniku falowodowym do diody generacyjnej

w jednym ramieniu kolinearnym i od tego samego ramienia bocznikuj^cego do diody

25 detekcyjnej w drugim ramieniu kolinearnym. Tym samym spelnia si? warunek wlasciwego

fazowo usytuowania wzgl?dem siebie elementu generacyjnego i detekcyjnego.

Istota ukladu wedlug wynalazku polega na tym, ze gniazdo z diod^. generacyjn^ jest

pot^czone za pomoc^trojnika falowodowego z gniazdem diody detekcyjnej.

Sposob i uklad wedlug wynalazku pozwala na realizacj? dozorowania

30 eksploatacyjnego w kazdych warunkach srodowiskowych, a ponadto umozliwia

rozszerzenie mozliwosci interpretacyjnych wynikow pomiarow.

Przyklad realizacji sposobu wedlug wynalazku. Dla wygenerowania, transmisji,

odbioru i detekcji homodynowej w zakresie cz?stotliwosci mikrofalowej dobiera si?

rownowartosc dwoch drog elektrycznych od ramienia bocznikuj^cego w trojniku

35 falowodowym do diody generacyjnej w jednym ramieniu kolinearnym i od tego samego

ramienia bocznikuj^cego do diody detekcyjnej w drugim ramieniu kolinearnym. Tym samym

spelnia si? warunek wlasciwego fazowo usytuowania wzgl?dem siebie elementu

generacyjnego i detekcyjnego co wymagane jest w realizacjach technicznych mikrofalowego

ukladu homodynowego.
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Uktad wedhig wynalazku jest przedstawiony w przykladzie wykonania na rysunku,

ktory stanowi schemat blokowy ukladu. Gniazdo 1 z diod^ generacyjn^ jest pol^czone za

pomoc^. ramienia kolineamego 2 z trojnikiem falowodowym wspdtosiowym 3, a nast^pnie

5 poprzez ramie koiinearne 4 z gniazdem 5 diody detekcyjnej. Do ramienia bocznikuj^cego

trojnika 3 dofc^czona jest antena mikrofalowa 6, ktora wypromieniowuje i odbiera odbity

sygnai od obiektu dozorowanego 7.
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Zastrzezenia patentowe

1. Sposob do generacji i detekcji homodynowej polegaj^cy na dobieraniu dtugosci

drogi elektrycznej, znamienny tym, ze dobiera si? rdwnowartosc dwoch drog elektrycznych

5 od ramienia bocznikuj^cego w trojniku falowodowym do diody generacyjnej w jednym

ramieniu kolineamym i od tego samego ramienia bocznikuj^cego do diody detekcyjnej

w drugim ramieniu kolineamym.

2. Uklad do generacji i detekcji homodynowej zawieraj^cy gniazdo z diod^

10 generacyjnq. Gunna polqczone z jednym ramieniem kolineamym oraz gniazdo z diod^

detekcyjn^ poh^czone z dmgim ramieniem kolineamym, znamienny tym, ze gniazdo (1)

z diod^ generacyjnq. jest poi^czone za pomoc^ trqjnika falowodowego (3) z gniazdem (5)

diody detekcyjnej.
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